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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173531-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe
2018/S 078-173531

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
Katowice
40-027
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Huchro
E-mail: duo@spskm.katowice.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spskm.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Szpital kliniczny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa implantów laryngologicznych
Numer referencyjny: ZP-18-046UN

II.1.2) Główny kod CPV
33185200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Załącznik nr 1 - Implanty ślimakowe - 20 sztuk.
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Implant z tytanową obudową części wewnętrznej – jeżeli istnieje dodatkowa powłoka na obudowie implantu
np. silikonowa, należy uwzględnić ją w opisie
2 Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji nie mniejsza niż 16
3 Implant wyposażony w rozwiązanie umożliwiające perimodiolarne umiejscowienie elektrod
4 Możliwość wyboru elektrody do różnego rodzaju warunków anatomicznych w uchu pacjenta (w tym możliwość
dostarczenia implantu z elektrodą prostą dla przypadków wykluczających zastosowanie elektrody z układem
perimodiolarnym)
Należy podać dokładny opis elektrod możliwych do zastosowania.
5 Możliwość pomiarów telemetrycznych za pośrednictwem implantu i programatora (pomiar impedancji, pomiar
odpowiedzi nerwu słuchowego na stymulację elektryczną)
6 Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części wewnętrznej w przypadku konieczności wykonania
badania MRI o natężeniu pola powyżej 1,5T
7 Zauszny procesor dźwięków wyposażony w dwa mikrofony
8 Procesor dźwięków automatycznie dopasowujący parametry do warunków akustycznych otoczenia
9 Gwarancja na implant ślimakowy (część wszczepialna) minimum 10 lat
10 Gwarancja na procesor dźwięków minimum 3 lata
11 Wymagana obecność przedstawiciela firmy podczas operacji, pierwszego dopasowania procesora dźwięków
oraz podczas sprawdzania systemu implantu w przypadkach indywidualnych, a w razie konieczności wykonania
poszerzonej diagnostyki
12 Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięków i
implantu.
13 Procesor dźwięku z możliwością bezprzewodowego komunikowania się z drugim procesorem dźwięku (w
sytuacji implantacji obustronnej) lub z aparatem słuchowym lub innym urządzeniem znajdującym się na drugim
uchu (niebędącym implantem słuchowym)pozwalającym na zintegrowane obustronne przetwarzanie dźwięku.
14 W zestawie do procesora dźwięku, na żądanie zamawiającego, dołączone drugie urządzenie do
umieszczania na drugim uchu, współpracujące w technologii bezprzewodowej z procesorem dźwięku
pozwalające na zintegrowane obustronnie przetwarzanie dźwięku.
15 Możliwość zastosowania procesora dźwięku przystosowanego dla pacjentów z częściową głuchotą
(stymulacja elektroakustyczna, procesor z wbudowanym aparatem słuchowym)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 41 970,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.1) Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej:
W zakresie pakietu nr 1 - 2 dostawy implantów ślimakowych o łącznej wartości dostaw min. 1 000 000,00 PLN
brutto, przy czym wartość przynajmniej jednej dostawy musi wynosić minimum 500 000,00 PLN brutto.
W przypadku wskazania wartości innej niż PLN, zamawiający w celu dokonania oceny spełniania w/w warunku
dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. Francuska 20/24, Katowice 40-027, Polska, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 2.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458701
Faks:  +48 22458700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018


